
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Európska kampaň EU – OSHA  

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 

2018 dvojročnú kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ na 

podporu prevencie pred rizikami vyplývajúcimi z nebezpečných látok na pracoviskách. Cieľom 

je znížiť prítomnosť nebezpečných látok a mieru vystavenia týmto látkam na pracoviskách 

prostredníctvom zvyšovania povedomia o rizikách a účinných spôsoboch, ako im predchádzať.   

Kampaň Zdravé pracoviská 2018 – 2019 má tieto hlavné ciele: 

 zvyšovať informovanosť o rizikách v dôsledku nebezpečných látok na pracovisku,  

 podporovať kultúru prevencie s cieľom odstrániť riziká alebo ich účinne riadiť, 

 dosiahnuť lepšie porozumenie rizikám spojeným s karcinogénmi, 

 zamerať sa na pracovníkov s osobitnými potrebami a zraniteľných pracovníkov, 

 poskytovať informácie o vývoji politík a príslušných právnych predpisoch. 

Od 21. októbra 2019 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 

18, dňa 23. 10. 2019 v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. uskutoční Deň otvorených dverí odboru 

preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné 

chemické látky“. Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú 

poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov v otázkach: 

 právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými 

chemickými látkami 

 preventívne posúdenie zdravotných rizík z chemických faktorov, 

 obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých nebezpečných chemických látok a ich 

negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov. 

Hodnotenie rizík na pracovisku je absolútne nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú 

prevenciu. Pri hodnotení rizík vyplývajúcich z nebezpečných látok prítomných na pracovisku 

zamestnávatelia musia posúdiť: 

 nebezpečné vlastnosti, 

 možnosť eliminácie alebo nahradenia, 

 informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré musí poskytnúť dodávateľ (napr. 

príslušné karty bezpečnostných údajov), 

 úroveň, typ a trvanie expozície a počet vystavených pracovníkov, 

 podmienky práce s takýmito látkami vrátane množstva, 

 všetky hodnoty expozičných limitov v pracovnom prostredí alebo biologické medzné 

hodnoty, 

 vplyvy preventívnych opatrení a 

 závery, ktoré sa vyvodia z už vykonaného zdravotného dohľadu. 

Konkrétne v prípade malých a stredných podnikov je užitočné rozdeliť proces hodnotenia 

rizík na jednotlivé kroky, aby sa dal ľahšie zvládnuť. Hodnotenie rizík v prípade nebezpečných 

látok by malo zahŕňať: 

1. Vytvorenie zoznamu nebezpečných látok na pracovisku a nebezpečných látok, ktoré 

vznikajú pri pracovných procesoch. 

2. Zber informácií (pre chemické výrobky napríklad z karty bezpečnostných údajov) 

o poškodení, ktoré tieto látky môžu spôsobiť a preventívnych opatreniach 

odporúčaných dodávateľmi a výrobcami alebo v ich pokynoch. Tieto informácie by sa 



mali tiež použiť na informovanie a školenie pracovníkov a na prípravu pokynov na 

pracovisku pre procesy a manipuláciu s látkami. 

3. Posúdenie expozície identifikovaným nebezpečným látkam a analyzovanie typu, 

intenzity, dĺžky, frekvencie a výskytu expozície pracovníkov vrátane kombinovaných 

účinkov nebezpečných látok používaných spolu a príslušného rizika. 

4. Vypracovanie akčného plánu. Akčný plán by mal obsahovať zoznam krokov, ktoré 

treba vykonať podľa priorít na obmedzenie rizík pre pracovníkov a malo by v ňom byť 

stanovené, kto uskutoční jednotlivý krok, akým spôsobom, kedy a dokedy. 

V niektorých krajinách sú pre štandardné pracovné postupy, ako napr. plnenie, čerpanie, 

vŕtanie, brúsenie alebo zváranie k dispozícii praktické informácie o testovaných 

technikách kontroly a opatreniach (návody, priame poradenstvo alebo kontrolné listy 

s usmernením). 

5. Zohľadnenie každého pracovníka, ktorý môže byť konkrétne ohrozený a stanovenie 

opatrení, ktoré treba prijať na ich ochranu a všetkých ďalších potrieb týkajúcich sa 

školení a informácií. 

6. Zohľadnenie pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení pri vykonávaní údržby alebo 

opravy alebo náhodne, napríklad medziproduktmi v procese chemickej výroby, ktorý je 

spravidla uzatvorený. Pracovníci by mali vedieť, koho majú kontaktovať v prípade 

problémov a ako sa majú chrániť v prípade nehody. 

7. Hodnotenie rizík by sa malo pravidelne preskúmať a aktualizovať. 

Pred rizikami vyplývajúcimi z nebezpečných látok musia byť rovnako chránení všetci 

pracovníci. Môže sa však stať, že sa prehliadne konkrétna citlivosť alebo stav niektorých skupín 

pracovníkov, a preto môžu byť takéto skupiny ohrozenejšie. Riziko môže byť vyššie z dôvodu, 

že títo pracovníci sú neskúsení, neinformovaní, fyzicky slabší, často menia zamestnanie, 

pracujú v sektoroch s nedostatočnou informovanosťou o tejto problematike alebo z dôvodu 

vyššej alebo odlišnej fyziologickej citlivosti (napr. v prípade mladých učňov, odlišnosti medzi 

mužmi a ženami). Skupiny vystavené špecifickým rizikám môžu zahŕňať ženy, mladých 

pracovníkov, migrujúcich pracovníkov a pracovníkov, u ktorých je menšia pravdepodobnosť 

absolvovania školení a poskytnutia informácií (napr. agentúrni pracovníci, dočasní pracovníci 

a pracovníci pracujúci v neformálnej ekonomike). Tieto skupiny pracovníkov bývajú často 

vystavené nebezpečným látkam v takých sektoroch ako poľnohospodárstvo a záhradníctvo, 

stavebníctvo, nakladanie s odpadom, doprava, kadernícke služby, profesionálne upratovanie, 

zdravotníctvo a sociálna starostlivosť a hotely, reštaurácie a catering. Okrem toho expozície 

pracovníkov v určitých povolaniach, ako napr. upratovanie a údržba, nakladanie s odpadom 

a odpadovými vodami alebo pohotovostné a záchranné služby bývajú rozmanité a často 

nepredvídateľné. Pri hodnotení rizík vyplývajúcich z nebezpečných látok na pracovisku a pri 

stanovovaní preventívnych opatrení je potrebné zohľadniť osobitné potreby týchto 

pracovníkov. Dôležité je napríklad, aby mali prístup k výsledkom hodnotenia rizík, aby 

absolvovali školenie a aby sa zaistila ich účasť na rozhodovaní o tom, ako sa tieto riziká budú 

kontrolovať. 

 

Na efektívne hodnotenie rizík a prevenciu je potrebné, aby samotní zamestnávatelia a 

aj ich zamestnanci boli dobre informovaní a vyškolení. O hodnotení rizík je potrebné 

konzultovať aj s pracovníkmi, ako aj v prípade zmien týkajúcich sa látok, výrobkov 

a pracovných procesov v súvislosti s ich prácou.  
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